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ηε θαίξα ηνπ Yπεξξεαιηζκνύ: 

κηα πλέληεπμε κε ηνλ Phillip Tsiaras 
 

 

ηνπ Βίθησξα Σζηιώλε 

 

 
κεηάθξαζε: Βηνιέηηα Σζηηζηιηάλε 

 

 

Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2009 ην Μνπζείν Φσηνγξαθίαο ηεο Θεζζαινλίθεο παξνπζίαζε  

παλειιελίσο γηα πξώηε έθζεζε κηα κεγάιε αλαδξνκηθή έθζεζε ησλ έξγσλ ηνπ Φηιίπ 

Σζηάξαο (Philip Tsiaras), ηνπ δηεζλνύο θήκεο θαιιηηέρλε κε ηελ Μαθεδνληθή 

θαηαγσγή πνπ δεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Νέα Τόξθε ζην πιαίζην ηνπ 50
νπ

 Γηεζλνύο 

Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ. ηελ έθζεζε παξνπζηάζηεθαλ πάλσ από 200 επηιεγκέλα 

έξγα ηνπ θαιιηηέρλε από 1971 κέρξη θαη ζήκεξα πνπ θαιύπηνπλ νιόθιεξν ην θάζκα 

ησλ θσηνγξαθηθώλ ηνπ δεκηνπξγηώλ. Η ζπλέληεπμε έιαβε ρώξα ηελ Πέκπηε 19 

Ννεκβξίνπ ηνπ 2009, ιίγν κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπ από ηνλ ίδην  ζην 

θνηλό κε ηελ επγεληθή ζπλδξνκή ηνπ μάδεξθνύ ηνπ θαη δηθεγόξνπ ζηε Θεζζαινλίθε, 

Βαζίιε Μπαηδνγηάλλε. ηελ ζπλέληεπμε ν Φίιηπ Σζηάξαο εθθξάδεη κεηαμύ άιισλ ηηο 

απόςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο ηέρλεο, ηνλ λόκν, ηελ δηθαηνζύλε, ηελ δσή ησλ 

κεηαλαζηώλ θαη ην Μαθεδνληθό δήηεκα. 

 

Βίθησξ Σζηιώλεο: Καηαξράο ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ παξαρώξεζε ηεο 

παξνύζαο ζπλέληεπμεο γηα ηελ ηζηνζειίδα Ars Legis (www.arslegis.gr) θαη ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ πεξηνδηθνύ Intellectum (www.intellectum.org).  H έθζεζε πνπ 

παξνπζηάζαηε ζην πιαίζην ηεο 50εο Γηεζλνύο Κηλεκαηνγξαθηθήο Έθζεζεο ζην 

Μνπζείν Φσηνγξαθίαο ηεο Θεζζαινλίθεο νλνκάδεηαη “Superreal” θαη ζπλεπώο ζα 

ήζεια λα ζαο ξσηήζσ γηα ηελ ζρέζε ησλ εθζέζεσλ „super real‟ θαη „transparent‟. 

Γηαηί θαίλεηαη όηη νη εθζέζεηο ζαο ηα ηειεπηαία ρξόληα επηθεληξώλνληαη ζρεδόλ 

απνθιεηζαηηθά ζην δήηεκα ηεο δηαθάλεηαο (transparency). 

 

Φίιηπ Σζηάξαο: Δίλαη αιήζεηα. Οη ηειεπηαίεο εθζέζεηο πνπ έθαλα έρνπλ ηελ 

«δηαθάλεηα» σο ηκήκα ηνπ ζέκαηόο ηνπο. Κη απηό γηαηί νη έθζέζεηο είραλ ζρέζε 

πεξηζζόηεξν κε πίλαθεο θαη αγάικαηα από θαζαξό γπαιί θαη γπαιί θαζξέπηε.  

Γειαδή, ε έθζεζε αθνξνύζε δηαθάλεηεο. Δπίζεο γηαηί πνιινί πίλαθέο κνπ έρνπλ 

πνηθίια ζηξώκαηα πιεξνθνξηώλ, δηαθάλεηεο δειαδή πνπ ζην ζύλνιό ηνπο απνηεινύλ 

έλα έξγν. Γη‟ απηό ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα είραλ σο ζέκα ηελ «δηαθάλεηα», γηαηί 

αληηπξνζσπεύνπλ ηελ πνξεία κνπ ζηνλ ρώξν ηεο θσηνγξαθίαο. Τπάξρεη πνιύ 

δηαθάλεηα ζε απηή ηελ έθζεζε. Γηαθαλέο λόεκα. Γηαηί απηό πνπ βιέπεηο είλαη απηό 

πνπ είλαη.  

 

http://www.arslegis.gr/
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B.T.: Πέξα από ηελ έθζεζε „transparent mirrors‟ έρεηε θάλεη θαη κία άιιε κε  ηίηιν 

„„glassy sultans‟‟. 

 

Φ.Π.: Η έθζεζε „„glassy sultans‟‟είλαη κία ζεηξά πηλάθσλ πνπ έθηηαμα πξνζπαζώληαο 

λα απεηθνλίζσ ηελ πθή ηνπ γπαιηνύ ζην ραξηί. Πξνζπάζεζα λα βξσ κηα θόξκνπια, 

κηα ηερληθή γηα λα πεηύρσ ηελ πθή ηνπ γπαιηνύ, γηαηί πιένλ αζρνινύκαη πνιύ κ‟ 

απηό ζην ραξηί. Σνπο έθηηαμα ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε όπνπ είλαη ην κόλν πξάγκα 

πνπ νη άλζξσπνη εθεί ζέινπλ λα θνηηνύλ κέξα θαη λύρηα. Έηζη ηνπο έθηηαμα θάπνηνπο 

γπάιηλνπο ζνπιηάλνπο. Αιιά ηα γπάιηλα βάδα είλαη ην θύξην θνκκάηη. Δίλαη κηα 

ηερληθή πνπ εθεύξα, θάηη ζαλ κεηαθνξά κ‟ έλα αθξπιηθό πιηθό πνπ όηαλ 

νινθιεξσζεί θαίλεηαη ζαλ γπαιί πάλσ ζην ραξηί. Έηζη, έθαλα ηνπο γπάιηλνπο 

ζνπιηάλνπο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ηα γπάιηλα βάδα ζην Νηνύ Μέμηθν θαη ην 

γπάιηλν θξαζί ην πίλσ εδώ ζηε Θεζζαινλίθε! 

 

B.T.:  Αο κηιήζνπκε γη‟ απηή ηελ ηερληθή. Καλείο δελ ηελ είρε εθεύξε σο ηώξα, είλαη 

είπαηε θάηη δηθό ζαο, έηζη δελ είλαη; 

 

Φ.Π.: Ό,ηη θάλσ είλαη δηθό κνπ, πνηέ δελ ζπνύδαζα ηηο ηέρλεο. Άξα ό,ηη θάλσ «θαηά 

ιάζνο» γίλεηαη κε ηνλ δηθό κνπ ηξόπν. αλ λ‟ αλαθαιύπησ ην θανπηζνύθ. 

 

B.T.: Αιιά δελ είραηε πξόβιεκα λα κπείηε ζηηο γθαιεξί παξόηη δελ είραηε ζπνπδάζεη 

Καιέο Σέρλεο; 

 

Φ.Π.: Ήηαλ κεγάιν πιενλέθηεκα ην όηη δελ ζπνύδαζα ηελ ηέρλε κνπ. Ήζεια λα 

ζπνπδάζσ Ννκηθή. Με βνήζεζε πνιύ ην όηη κπήθα ζηελ Αγγιηθή Φηινινγία γηαηί 

δηεύξπλε ηνπο νξίδνληέο κνπ. Έηζη ηώξα κπνξώ λα ζπδεηώ γηα ηα πάληα από ηε 

Μπζνινγία κέρξη θαη ηε λνκνινγία. Με άιια ιόγηα ε κόξθσζε είλαη ην πην 

ζεκαληηθό πξάγκα γηα έλαλ θαιιηηέρλε. Έλαο θαιιηηέρλεο δελ ρξεηάδεηαη λα μέξεη 

πώο λα θηηάρλεη έλα θαινύπη ελόο ράιθηλνπ γιππηνύ. Ξέξεη λα θαηαιαβαίλεη ην 

θαινύπη ηνπ ζύκπαληνο θαη γη‟ απηό είλαη ηθαλόο λα θηηάμεη ηα πάληα. Γελ ρξεηάδεηαη 

ηίπνηα άιιν. 

 

Β.Σ.: Καη ζα κπνξνύζακε λα πνύκε εδώ ην εμήο, όηη ελώ ρξεηάδνληαη πάξα πνιινί 

λόκνη παγθόζκηα γηα λα κπνξείο λα επηβάιιεηο κία εζηθή, ε ηέρλε κπνξεί ε ηέρλε λα 

δεκηνπξγήζεη έλα ξεύκα εζηθήο. Να θέξεη θαλόλεο πνιηηηζκνύ ζηελ θνηλσλία. 

 

Φ.Π.: ίγνπξα. Γεο ηη κπνξνύλ λα θάλνπλ νη θηλεκαηνγξαθηζηέο. Μία εηθόλα κπνξεί 

λα αιιάμεη ηνλ θόζκν. Γηα παξάδεηγκα ε δηάζεκε θσηνγξαθία κε έλαλ Βηεηλακέδν 

κε ηελ ζθαίξα ζην θεθάιη.  Άιιαμε όινλ ηνλ πόιεκν ηνπ Βηεηλάκ. Άξα, πνιηηηθά θαη 

πνιηηηζηηθά ζπλδπάδνληαη κε έλαλ πνιύ ζεκαληηθό ηξόπν. Οη ηέρλεο δελ 

αληηπξνζσπεύνπλ κόλν ηελ αιήζεηα θαη ηελ νκνξθηά όπσο πίζηεπαλ νη Αξραίνη 

Έιιελεο, αιιά θαη ζηξαηεγηθέο πνιηηηθέο. Αληηπξνζσπεύνπλ βέβαηα θαη ηελ αιήζεηα, 

πνπ πξναζπίδεη ε λνκηθή επηζηήκε. 
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B.T.:Πεγαίλνληαο πίζσ πάιη ζηελ  εκκνλή ζνπ κε ηελ έλλνηα ηεο δηαθάλεηαο, 

αλαξσηηόκνπλ πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο έλλνηαο „δηαθάλεηα‟ κε ηηο αξθεηέο 

νηθνγελεηαθέο θσηνγξαθίεο πνπ ππάξρνπλ ζε απηήλ ηελ έθζεζε. 

 

Φ.Π.: ην «family album», βιέπεηο ηα πξάγκαηα όπσο αθξηβώο είλαη. Βιέπεηο κηα 

πνιύ θξέζθηα, δσληαλή, δεκέλε νηθνγέλεηα ζηελ Ακεξηθή, ζηελ μεληηηά, πνπ 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ θαληαζίσζε ηνπ ήιηνπ θαη δεκηνπξγνύλ έλα νιόθιεξν έξγν 

πνπ αθνξά ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ νηθνγελεηαθνύ άικπνπκ κε έλα κία δόζε 

παξαμεληάο. 

 

B.T.: Ναη, απηή ε παξαμεληά ζπρλά έρεη λα θάλεη κε ηα αξραία αγάικαηα. 

 

Φ.Π.: Οη κεηαλάζηεο όηαλ θεύγνπλ από ηελ ρώξα ηνπο δελ έρνπλ ιεθηά. Όηαλ 

θηάλνπλ ζηνλ Νέν Κόζκν θαη θάλνπλ ιεθηά, θξάγθα, κπνξνύλ λα αγνξάζνπλ θάπνηα 

ηζηνξηθά πξάγκαηα από ηνλ πνιηηηζκό πνπ άθεζαλ πίζσ. Με άιια ιόγηα κπνξνύλ πηα 

λα αγνξάζνπλ ηνλ πνιηηηζκό ηνπο. Μπνξνύλ λα αγνξάζνπλ αγάικαηα, λα 

αλαπαξαζηήζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ από ηνλ νπνίν ήξζαλ θαη ηνπο ιείπεη ζηελ 

Ακεξηθή. Καη γη‟ απηό ηα ζπίηηα ηνπο έρνπλ ηόζα πνιιά ηέηνηα πξάγκαηα, γηαηί 

πξνζπαζνύλ αλ μαλαθηηάμνπλ όηη έραζαλ θαη απηό πνπ αθόκα ηνπο πνλάεη. 

 

B.T.: Γειαδή δελ θνξντδεύεηο απηή ηελ ζπκπεξηθνξά; 

  

Φ.Π.: Όρη δελ ηελ θνξντδεύσ. Κηηο κπνξείο λα ην πεηο κε ηελ έλλνηα όηη δελ έρνπλ 

αιεζηλά αληίγξαθα από θαιά επεμεξγαζκέλν κάξκαξν, αιιά δελ έρεη απηό ζεκαζία. 

εκαζία έρεη ε επηζπκία ηνπο λα θξαηήζνπλ κηα ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκό κέζα ζηνλ 

νπνίν δελ δνπλ πηα. Θέινπλ λα επαλαδεκηνπξγνύλ ηελ ειιεληθή αηκόζθαηξα κέζα ζε 

κία άιιε ρώξα θαη έρνπλ ιεθηά λα ην θάλνπλ. Δλώ εθεί πνπ βξίζθνληαλ πξηλ ήηαλ 

αδύλαην λα ην θάλνπλ, αλ ζθεθηεί θαλείο όηη έθπγαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. 

Πξέπεη λα ππάξρεη ρξόλνο, εηξήλε γηα λα κπνξέζεηο λα εθηηκήζεηο έλα έξγν ηέρλεο. 

Αλ ηξέρεηο θαβάια ζη‟ άινγν γηα λα μεθύγεηο από θάπνηνλ, δελ ζα θάζεζαη  λα 

αγνξάδεηο αγάικαηα. 

 

B.T.:  Γείρλεηο λα είρεο πνιύ ηδηαίηεξε θαη κνλαδηθή θαζεκεξηλόηεηα ζηηο ΗΠΑ θαη 

γη‟ απηό αλαξσηηόκνπλ εάλ απηή ε «κνλαδηθόηεηα» πνπ θαίλεηαη λα είρεο εζύ θαη ε 

νηθνγέλεηά ζνπ εθεί, ζνπ πξνθάιεζε πνηέ πξνβιήκαηα κε ηελ αζηπλνκία ή ηελ 

δηθαηνζύλε. 

 

Φ.Π.: Όρη. Οη κεηαλάζηεο πνπ αθήλνπλ ηελ ρώξα ηνπο, όρη κόλν νη Έιιελεο, θπξίσο 

ηεο γεληάο ησλ γνληώλ κνπ, ζπλήζσο γλσξίδνπλ πνιύ θαιά ηνλ Νέν Κόζκν θαη ηνπο 

λόκνπο ηνπ. Γελ πάλε εθεί γηα λα παξαλνκήζνπλ, ην αληίζεην κάιηζηα, πάλε εθεί κε 

ζθνπό λα γίλνπλ Ακεξηθαλνί, κε θάζε πηζαλό ηξόπν. Αιιά ε νκνξθηά ηεο Ακεξηθήο 

είλαη όηη ζε αθήλεη λα θξαηήζεηο ηελ ηαπηόηεηά ζνπ. Οη Αιβαλνί γηα παξάδεηγκα 

δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ λα γίλνπλ Έιιελεο θαη λα αθνκνησζνύλ, κε ην θόβν κελ 

κείλνπλ ζην πεξηζώξην. Δλώ ζηελ Ακεξηθή νη κεηαλάζηεο ην ραίξνληαη. Καη ε 

Ακεξηθή είλαη κηα ρώξα πνπ ζνπ δίλεη ην δηθαίσκα θαη ην δέιεαξ λα αλαδεηήζεηο  ηνλ 
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εαπηό ζνπ, θαη δελ έρνπλ απαίηεζε λα γίλεηο γηάλθεο. Δίλαη επηπρείο νη ίδηνη πνπ είλαη 

γηάλθεδεο θαη πνπ έρνπλ καδί ηνπο Διιελνακεξηθαλνύο θαη Ρώζνπο. Απηή είλαη ε 

Ακεξηθή. Απηό ηελ θάλεη ζπνπδαία θαη κνλαδηθή ρώξα. Όηη όινη απηνί νη άλζξσπνη 

θαηάθεξαλ κε θάπνηνλ ηξόπν λα γίλνπλ Ακεξηθαλνί, αλ θαη όινη πξνέξρνληαη από 

θάπνπ αιινύ. ε κηα ρώξα ζαλ ηελ Διιάδα πνπ είλαη πην νκνηνγελήο, κε κία εληαία 

ζξεζθεία θηι, ε πίεζε πνπ αζθείηαη ζε Βνύιγαξνπο, Αιβαλνύο θαη Μνπζνπικάλνπο 

γηα παξάδεηγκα, γηα λα αθνκνησζνύλ πιήξσο ζηελ θνηλσλίαο είλαη κεγαιύηεξε, θαη 

έηζη ράλνπλ ηελ ηαπηόηεηά ηνπο. Καη ε δηαθνξά είλαη κεγάιε. Απηή ε δηαθνξά θάλεη 

ηελ Ακεξηθή κνλαδηθή ζηνλ θόζκν. Δίλαη έλα ρσλεπηήξη αλζξώπσλ πνπ δηαηεξνύλ 

ηελ ηαπηόηεηά ηνπο. 

 

B.T.: Αλ θαη δελ έρσ δεη θάηη ζε απηήλ ηελ δνπιεηά ζαο πνπ λα ζπλδέεηαη έζησ θαη 

ιίγν κε ηελ δηθαηνζύλε, αλαξσηηόκνπλ αλ απηή ε έλλνηα ζαο έρεη απαζρνιήζεη ζε 

θάπνην ζηάδην ηεο δνπιεηάο ζαο. Σν αλαθέξσ κηαο θαη απηή ε ζπλέληεπμε ζα 

αλαξηεζεί ζε ηζηνζειίδα κε δηθεγνξηθά ζέκαηα. 

 

Φ.Π.: Η δηθαηνζύλε είλαη έλα θηινζνθηθό ζέκα. Η λνκνινγία απνθηά ηζρύ κόλν κέζα 

ζηα πιαίζηα ηεο θηινζνθίαο ηνπ Νόκνπ. Σν αλ ππάξρεη δηθαηνζύλε ζηνλ θόζκν, είλαη 

πξαγκαηηθά έλα ζέκα πξνο ζπδήηεζε. Καηά ηελ άπνςή κνπ δελ ππάξρεη πνιύ 

δηθαηνζύλε, αλ θνηηάμεηο γύξσ ζνπ ζα θαηαιάβεηο πώο είλαη ν θόζκνο. Παξόια απηά, 

ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά ζηηο πνιηηηζκέλεο θνηλσλίεο, θαη ε Διιάδα είλαη κία 

από απηέο, ιίγν-πνιύ. Απηόλ ηνλ θαηξό γξάθσ έλα άξζξν γηα έλα πεξηνδηθό κε ηνλ 

ηίιην «Η Διιάδα κπνπξδέιν ρσξίο ηζαηζά».(Γέιηα) 

 

B.T.:Πνύ ζα δεκνζηεπηεί; 

 

Φ.Π.: Θα δεκνζηεπηεί ζε πεξηνδηθό επξείαο θπθινθνξίαο. Γελ ζα ήηαλ ζσζηό λα ζαο 

ην απνθαιύςσ ηώξα. Αιιά ην ζέκα είλαη όηη αθόκα θαη ζε κηα πνιηηηζκέλε ρώξα ζαλ 

ηελ δηθή καο, όπνπ ππάξρνπλ λόκνη θαη πνηληθό ζύζηεκα, αλ ζέιεηο πξαγκαηηθά λα 

βξεηο ην δίθην ζνπ κπνξεί λα ζνπ πάξεη θαη δέθα ρξόληα. ε αληίζεζε κε κηα 

κνπζνπικαληθή ρώξα πνπ απηό επηβάιιεηαη λα γίλεηαη κέζα ζε έλα ιεπηό. «Έθιεςεο; 

Γώζην πίζσ ή αιιηώο ζνπ θόβσ ην ρέξη». Δδώ ζηελ Διιάδα αλ κε θιέςνπλ ζε έλα 

νηθνλνκηθό γξαθείν 5.000 θνπζηνπκαξηζκέλνη ηύπνη, ζα κνπ πάξεη ρξόληα λα πάξσ 

πίζσ ηα ιεθηά κνπ. Γηαηί νη δηθαζηηθέο ππνζέζεηο θαζπζηεξνύλ πνιύ πεξηζζόηεξν 

από όηη ζα ηνπο έπαηξλε ζηελ Ακεξηθή. Καη θάπνηεο θνξέο γηα λα βξεηο ην δίθην ζνπ 

όπσο ιεο, ζνύ παίξλεη πέληε κε έμη ρξόληα, ή θαη δέθα, ή κπνξεί θαη πνηέ. Γεο ηνλ 

ηύπν ζηελ ππόζεζε Siemens. Πνύ είλαη; Γελ έξρεηαη γηα έθδνζε ζηελ Διιάδα. Καη 

γηαηί ζπκβαίλεη απηό; Σα ιεθηά έρνπλ ηνλ ιόγν, ηη λα ζνπ πσ… 

 

B.T.:Γειαδή πηζηεύεηο όηη ζηελ Ακεξηθή ην δηθαζηηθό ζύζηεκα είλαη θαιύηεξν από 

όηη ζηελ Διιάδα; 

 

Φ.Π.: Όρη, ελλνώ όηη ην δηθαζηηθό ζύζηεκα είλαη πην γξήγνξν ζηηο ΗΠΑ. Με άιια 

ιόγηα, ε δηεθπεξαίσζε κηαο δηθαζηηθήο ππόζεζεο ζηηο ΗΠΑ νινθιεξώλεηαη πνιύ πην 

γξήγνξα θαη έρνπλ επίζεο θαη ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο. Πξέπεη λα έρεηο πεξάζεη από 
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θάπνηα δίθε κέρξη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Ξέξσ ιίγα πξάγκαηα πεξί 

δηθεγνξίαο γηαηί θάπνηε ζθεθηόκνπλ λα γίλσ δηθεγόξνο. Αιιά έγηλε ν μάδεξθόο κνπ 

θαη είπα «Άζην».(γέιηα) 

 

B.T.:Αληηκεηώπηζεο πνηέ πξόβιεκα κε ηα έξγα ζνπ; Δλλνώ πξνβιήκαηα πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη θαηνρύξσζεο. 

 

Φ.Π.: Αληηκεηώπηζα πξόβιεκα όηαλ πξνζπάζεζα λα θέξσ έλα έξγν κνπ ζηελ 

Διιάδα. Αλ ζέιεηο λα κηιήζνπκε πεξί δηθαηνζύλεο, ζα ζνπ πσ κηα κηθξή ηζηνξία. 

Ννίθηαζα έλα ζπίηη ζην Κνισλάθη θαη έζηεηια έλαλ πίλαθα ζηνλ εαπηό κνπ κέζσ 

courier. ηακάηεζε ζην ηεισλείν. Ο ηεισληαθόο κνπ είπε «Πώο κπνξνύκε λα 

μέξνπκε όηη απηόο ν πίλαθαο πξννξίδεηαη γηα εζέλα;». Σνπ απάληεζα όηη πξόθεηηαη 

γηα κέλα, όηη ζα ηνπ ζηείισ κε fax ηελ ηαπηόηεηά κνπ θαη έλα γξάκκα πνπ λα 

πηζηνπνηεί όηη απηόο ν πίλαθαο είλαη δηθόο κνπ θαη όηη ζα ηνλ βάισ ζην ζπίηη πνπ 

λνίθηαζα ζηελ Διιάδα. Ο πίλαθαο κνπ αλήθεη, θέξεη ηελ ππνγξαθή κνπ θαη 

πξννξίδεηαη γηα κέλα. Γηαηί λα πιεξώζσ θόξν θαη κάιηζηα κεγάιν γηα θάηη πνπ έρσ 

θηηάμεη εγώ; Σνπ έζηεηια ινηπόλ «Δζείο ζα θνξνινγνύζαηε ηνλ εαπηό ζαο ρσξίο 

ιόγν;». Μνπ είπε πσο δελ ήηαλ απηό ην ζέκα. Σν ζέκα ήηαλ όηη δελ κπνξεί λα είλαη 

ζίγνπξνο όηη πξόθεηηαη γηα κέλα. Σνπ είπα πσο εγώ είκαη. Μνπ είπε πσο ζα ζηείινπλ 

ηνλ πίλαθα ζηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε λα θνζηνινγήζνπλ ηελ αμία ηνπ. Απάληεζα πσο 

είλαη κεγάιεο αμίαο πίλαθαο, αιιά απηό δελ ζεκαίλεη θάηη. Δίλαη δηθόο κνπ, ηνλ 

ζηέιλσ ζηνλ εαπηό κνπ. Γηαηί λα θνξνινγεζώ γη' απηό; Απηή είλαη πάλσ-θάησ ε 

Διιάδα. Κάπνηνο πνπ δελ έρεη κε θάηη λα αζρνιεζεί, θάπνηνο δεκόζηνο ππάιιεινο, ν 

νπνίνο κπνξεί λα ζνπ ραιάζεη ηελ κέξα γηα ςύιινπ πήδεκα. 

 

B.T.:Λίγν λσξίηεξα κηιήζαηε γηα ηελ δσή ελόο κεηαλάζηε Έιιελα, Αιβαλνύ, ή 

Μνπζνπικάλνπ ζηελ Ακεξηθή. Δζείο πώο ληώζεηε γηα ην ιεγόκελν Μαθεδνληθό 

δήηεκα, δεδνκέλνπ όηη γελλεζήθαηε ζηελ Μαθεδνλία, έηζη δελ είλαη; 

 

Φ.Π.: Όρη γελλήζεθα ζηελ Ακεξηθή. Η θαηαγσγή κνπ είλαη από ηελ Μαθεδνλία. 

 

B.T.:Απιά αλαξσηηόκνπλ, πώο είλαη λα έρεηε Μαθεδνληθή θαηαγσγή θαη λα δείηε 

ζηελ Ακεξηθή. Πώο αηζζάλεζηε γηα ην Μαθεδνληθό πξόβιεκα; 

 

Φ.Π.: Πξώηα από όια αο πξνζδηνξίζνπκε ηελ ιέμε «Μαθεδνλία», πξόθεηηαη γηα έλα 

κεγάιν δήηεκα. Δίκαη Μαθεδόλαο, από ηελ Διιεληθή Μαθεδνλία, την πραγματική 

Μακεδονία. Όρη από ηελ λνζεπκέλε Μαθεδνλία ησλ θνπίσλ. Τπάξρεη κόλν κία 

Μαθεδνλία θαη είλαη Διιεληθή. Από απηή ηε Μαθεδνλία είκαη.  Πώο ληώζσ ινηπόλ 

πνπ είκαη Μαθεδόλαο; Πνιύ πεξήθαλνο, γη' απηό θη έθαλα πξώηα εδώ απηήλ ηελ 

έθζεζε θη όρη ζηελ Αζήλα, όπσο είπα θαη ζηνλ ιόγν κνπ. Πξώηα εδώ από όπνπ 

θαηάγνκαη, κε αλζξώπνπο πνπ μέξσ, πνπ κε αγαπνύλ, πνπ κε ζαπκάδνπλ θαη πνπ κε 

ζέβνληαη. Δδώ ινηπόλ γίλεηαη ε πξώηε δσληαλή έθζεζε, πξηλ αθόκε παξνπζηαζηεί 

ζηελ Αζήλα, ή γξαθηεί πνπζελά, ή γίλεη νπνπδήπνηε αιινύ. Με θάιεζαλ εδώ. Δίκαη 

παηδί ηεο Μαθεδνλίαο, γη' απηό θαη ηελ έθαλα εδώ. 


